
Länsipuolen metsästysseura ry                         PÖYTÄKIRJA 
 
Hirviseurueen kokous 
 
Aika: Su 09.09.2018 klo.18.00 
Paikka: Seuran maja 
Läsnäolijat: erillinen liite. (31 kpl) 
 
1 §        Kokouksen avaus 
 Kokouksen avasi pj. Harri Runnakko. Hän kertoi kaatolupien määrästä, joita on tänä syksynä 

hirvelle 27 kpl. Valkohäntäpeuran lupia on 3 kpl. Harrin mielestä hirvikanta on tänä vuonna 
riistakamerahavaintoihin viitaten sonnivoittoinen. Harri esitti myös toiveen, että jahtia 
edeltävänä viikkona vältettäisiin hirvenhaukkua, näin annettaisiin ns. kiimarauha. 
 

2 §        Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 Puheenjohtajaksi valittiin Harri Runnakko, sihteeriksi Aimo Koivumäki. 
 
3 §        Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 §        Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja ääntenlaskijan valinta 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Valkealahti ja Janne Koivumäki. 
 Samat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
 
5 §        Todetaan myönnetyt kaatoluvat 

Länsipuoli on mukana yhteisluvassa ja sai anomansa 27 kaatolupaa. 17 aikuista ja 20 vasaa. 
Lupia alkuun 21 kpl, 13 aikuista ja 16 vasaa. 25 % pankki. Peuralupia myönnettiin 3 kpl (2 
aikuista ja 2 vasaa). 

 
6 §        Käsitellään tilikauden tilit ja tilintar kastajien lausunto 
 Tilit esiteltiin ja hyväksyttiin sellaisenaan (ylijäämää 82,66 euroa). 
 
7 §        Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 2017/2018 tileistä tilivelvollisille 
 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. 
 
8 §        Valitaan tilinpitäjä 
 Tilinpitäjäksi valittiin Janne Koivumäki. 
 Janne Koivumäelle päätettiin antaa hirviseurueen tilin käyttöoikeudet. 
 
9 §        Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja 
 Tilintarkastajiksi valittiin Esko Taipalus ja Mikko Taipalus, 
 varalle Antti Laukkonen. 
 
10 §        Hyväksytään jäsenet hirviseurueeseen v. 2018 ja jako-osuudet 
 Hyväksyttiin jäsenet v. 2018 hirviseurueeseen ja jako-osuudet. 
 42 jäsentä ja 35 jako-osuutta. 
 
11 §       Valitaan hirviseurueen johtaja ja varajohtajat 
 Hirviseurueen johtajaksi v. 2018 valittiin Janne Koivumäki. 
 Varajohtajat: Harri Runnakko, Marko Valkealahti, Mikko Taipalus, Jari Jussila ja 
 Esko Taipalus. 
 
12 §        Valitaan jäsenet koiraseurueeseen ja seurueen johtaja ja varajohtajat  

Valittiin koiraporukka; johtaja Antti Laukkonen 1 vara Simo Heinonen 2 vara Vesa Mäkynen  



3 vara Sami Heinonen 4 vara Jorma Kiviniemi, muut jäsenet; Teuvo Kallioniemi, Sami 
Kallioniemi ja Aarne Ijas. 

 
13 §        Tarkistetaan seurueen säännöt 
 Seurueen sääntöihin ei tehty muutoksia. 
 
14 §        Päätetään ampumalavojen korjauksista, sekä uusien tekemisestä 

Päätettiin, että jokainen lihaosuus tekee uuden ampumalavan ja toimittaa sen paikalle. 
 Passilinjat tarkistetaan viimevuotiseen tapaan. 
 
15 §        Päätetään syksyn hirvijahdista 

a) Syksyn 2018 hirvenmetsästys aloitetaan lauantaina 13.10.2018. klo 7.00. 
Pakollisia metsästyspäiviä ovat myös seuraavan viikon maanantai 15.10 ja tiistai 16.10. 
Tästä eteenpäin ainoastaan lauantait ja sunnuntait ovat pakollisia metsästyspäiviä. 
Perjantait ovat vapaaehtoisia päiviä, toimivat kuitenkin korvaavina jahtipäivinä. 
 
Peuran kyttäysjahdin voi aloittaa heti, kyttäykseen menijän on ilmoitettava kyttäämiseen 
menosta Keijo Hakalalle. Ampuja päättää kaadetun eläimen lihanjaosta, ampujan on 
maksettava kaatolupamaksu. Kaadosta ilmoitettava välittömästi Keijo Hakalalle. 
 

b) Perustetaan paloitteluporukka, nylky ja pesu entisellä tavalla. 
Paloitteluporukkaan valittiin; Aarne Ijas, Jorma Kiviniemi, Jorma Katajamäki Simo ja 
Sami Heinonen, Antti Laukkonen, Vesa Mäkynen, Matti Saarimäki, Jouko Salmela 

       Martti Seppälä, Lasse Vehkakoski, Tero Ala-Heikkilä, Tauno Mäntylä, Tauno kirjaa        
       ketkä ovat kulloinkin paikalla. 
       Harri Runnakko huolehtii kaato-/arpapaloista, Harrille ei tule siivousvuoroja. 
 

c) Esko Runnakko ja Jouko Takala hoitavat hirvennahkojen suolauksen ja nahkojen 
kuljetuksen noutopaikalle. Heille ei tule muita velvoitteita, kuten nylkyä tai siivousta. 

 
d) Esko Taipalus huolehtii ison porukan kaadettujen hirvien kuljetuksen. 

 
16§           Hirvikeittotarjoilu  
 Päätettiin tarjota maanvuokraajille ja alueella asuville hirvikeittoa ent. Kaukolan koululla, 
 myöhemmin ilmoitetulla ajankohdalla. 
  
17§          Mahdolliset yhteiset talkoot 
 Päätettiin pitää yhteiset talkoot majalla 22.9. klo. 9.00. 
 
18 §        Jäsenten esittämät asiat 
 Päätettiin hankkia Tracker-seuralisenssi, Janne Koivumäki hoitaa asian. 
  
19 §        Arvotaan numerot seurueen jäsenille sekä ensimmäinen ajoryhmä 
 Numerot arvottiin jäsenille, 2 ryhmä ajaa ensimmäisen ajon. 
 
20 §        Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.30. 
 
__________________________                              _______________________  
    Harri Runnakko                                          Aimo Koivumäki 
      Puheenjohtaja                                                           Sihteeri    
                                                                                          
Pöytäkirjan tarkastajat: 
___________________________                            ________________________ 

    Marko Valkealahti   Janne Koivumäki  


